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8 marts 2022 

 

Køreplan for tømning af kældre i blok 3 nr. 44-50 

 

10/3 Til dem som vil aflevere tomme kælderrum. De kan sende en mail med 

ønsket om en evt. tidspunkt hvorpå kælderen overdrages. Vores mail er 

1213@boligafdeling.dk 

 Aflevering af blanket for tomt kælderrum 

Til De lejemål som ønsker at få udbetalt et beløb på 5000,- for et ryddet 

kælderrum. De skal returnere den udleveret blanket i underskrevet stand til 

ejendomskontorets postkassen senest torsdag d. 10/3 

Husk at man mister plads i lejemål, når arbejder går i gang. Så vi anbefaler 

IKKE at folk stiller ting fra kælderen til opbevaring i selve lejemålet, men at 

det opmagasineres udenfor Henriksgården. 

 

10/3 Genhusning informeres om antal kælderrum der skal tømmes  

11/3 Ønske om antal flyttekasser til nedpakning.  

Her returneres den udleveret blanket til ejendomskontorets postkassen 

senest fredag d. 11/3 

17/3 Afhente flyttekasser 

Ejendomskontoret udleverer papkasser til nedpakning. Bemærk, at det 

gælder kun Dem, der skal have en flyttemand til at bortkører deres ting til 

opbevaring. 

24/3 Container opsættes (bestilles til torsdag) 

Der bliver opsat en container til alt form for affald fra kældrene i blok 3. 

Vigerslevvænge 44-50.  

28/3 Container hentes 

Containeren bortkøres d. 28/3 

28-30/3 ADAM flyttefirma tømmer kældrene  
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 Kælderrum overdrages 
Vi overtager kælderrummene i etaper, så alle har mulighed for at komme 

ned og overdrage deres kælder.  

Følgende datoer kan i komme ned i mellemgangen i kælderen og aflevere 

jeres kælderrum – i har også ekstraordinær mulighed for at skrive en mail til 

os på 1213@boligafdeling.dk hvis ingen af de nedenstående datoer passer 

ind. 

 

d. 29/03  mellem kl. 10 & 11  

d. 30/03 mellem kl. 10 & 11 

d. 31/03 mellem kl. 10 & 11 

 

Har i ikke mulighed for at aflevere i det givet tidsrum, kan i smide nøglerne i 

en konvolut mærket med jeres kælderrums nummer og adresse i postkassen 

ved ejendomskontoret. 

BEMÆRK 

VI TAGER KUN IMOD KÆLDERRUM SOM ER HELT TØMT  

 

 Affald i kælderrum 

 Bemærk, at det accepteres, at der står affald i kælderrummet frem til d. 

28/3.  

HUSK at bruge containeren der bliver opsat til affald, og ikke fylde vores 

storskralds rum med det. Så vent med at smide affald ud indtil containerne 

er opsat ude foran opgangene.  

  

 Cykel og barnevognsrummet i kælderen ved nr. 28 

 Husk også at flytte evt. cykel og/eller barnevogn i har stående inde i dette 

rum. 
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